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ВЕРЕСЕНЬ. Перший тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
У тебе, друже, є двi музичнi книжечки. У школу, на уроки музики принось "Музичний букварик". А ось цю – другу книжечку ("Музика. Книга для
батькiв") тримай вдома. Дорослi читатимуть її вголос, розмовлятимуть з тобою
про написане, задаватимуть запитання. Тобто готуватимуть тебе за допомогою
цiєї книжечки до шкiльних урокiв. Домовилися? А тепер до роботи...
Запам’ятай: Щебетання пташок, кумкання жабки, шум лiсу, гул грому –
все це музика природи. Вслухайся, як дзвенять поодинокі краплини води, як
плюскочуть хвилі, як дзичить комарик, як заклопотано гуде джмелик. Яке розмаїття, яке різнобарв’я звуків! Учися чути музику природи, насолоджуватися
нею, берегти її від непотрібного шуму, гамору, крику.
А скажи-но, друже, із якого будівельного матеріалу складається музика?
– Із звуків. Із звуків довгих та коротких, високих та низьких, тихих та гучних.
– Молодець!
ВЕРЕСЕНЬ. Другий тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
Прийшовши з роботи, дiдусь Олекса помив руки, лице. Усмiхнувшись,
запитав Зореслава (свого внука, першокласника):
– Ну як там у школi? Чим ти займався? Чого навчився?
– Ми сьогоднi малювали, читали, писали, а на останьому уроцi слухали птахiв –
голоси птахiв записанi на платiвку. Ви знаєте, дiдусю, кожен птах по iншому
спiває: зозуля – кує, ворона – каркає, горобець – цвiрiнькає, голуб – туркоче,
сорока – скрекоче, а соловей – витьохкує.
– Для мене, Славчику, пташиний спiв – найкраща музика.
– А хочете, дiдусю, я вам по пташиному заспiваю: закукурiкаю як пiвник, закрякаю як качечка, загелгочу як iндик?
– Ну що ж, показуй, який ти пташиний полiглот ...
ВЕРЕСЕНЬ. Третiй тиждень занять.
Прочитайте вашій дитинi:
Коли ти, друже, заглянеш у дзеркало – ти побачиш своє вiдображення,
свiй образ ...
Коли малюєш будиночок, лiпиш слоника з пластилiну, показуєш як лiтає
пташка, спiваєш як цвiркун, складаєш вiршик про сонечко – ти твориш їх образ.
Ти в цю мить стаєш мистцем (художником, скульптором, танцюристом, спiваком, поетом). Ти в цю мить займаєшся мистецтвом.
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ВЕРЕСЕНЬ. Четвертий тиждень занять.
Прочитайте вашій дитинi:
– Скажи-но, друже, як ти розрiзняєш голоси птахiв?
– По їх пiснях. Кожен птах спiває iншу пiсню.
– А як ти розрiзняєш голоси людей? Адже одну i ту ж пiсню може заспiвати i
мама, i тато, i братик, i сестричка. Чи змiг би ти, заплющивши очi, вгадати хто
спiває?
– Звичайно. У мами голос дзвiнкий, ясний, а у тата – густий, гулкий, темний.
– Отже голос кожної людини має iнше звукове забарвлення, iнший музичний
колiр, iнший тембр. Запам’ятай це слово. Тембр – забарвлення звуку.
ЖОВТЕНЬ. Перший тиждень занять.
Прочитайте i допоможiть:
Якщо у тебе вдома нема (поки що) музичних iнструментiв – не бiда. Приклавши смужечку тоненького (“цигаркового”) паперу до гребiнця, зроби для
себе найпростiший духовий iнструмент – музичний гребiнець. Навчися грати на
ньому всi вiдомi тобi мелодiї, в тому числi й вивченi у школi.

ЖОВТЕНЬ. Другий тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
Однiєї ночi бiля Славкового вуха пролунали загадковi голоси. Вони нагадували гру дзвiночкiв: Бiм, Бом, Бум... Бiмчик, Бомчик, Бумчик... Я Бiм, я Бом, я
Бум...
– Хто ви? – подумки запитав Славко.
– Ми звуки.
– Таких не буває, крiзь сон подумав Славко. Є До, Ре, Мi... Хр-р-р...
– Славчику, не спи. Вислухай нас. Ми пiсланi Царицею звукiв, щоб попередити
людей про небезпеку. На Землi поселився Злий Шум. Вiн глушить голоси Природи, вбиває рибу у рiках, вкорочує життя людям, птахам, звiрятам. Боїться вiн
лише тишi, спокiйної розмови, лагiдного спiву. Коли на уроцi Шум, вiн краде
ваш час, вашi знання. Славчику, розкажи про нього усiм дiтям. Порадьтеся разом як iз ним боротися.
Останнiх слiв Зореслав не розчув. Його здолав мiцний передранковий
сон. А ти, друже, знаєш як боротися iз шумом?
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ЖОВТЕНЬ. Третiй тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Славчику, це знову ми – звуки Бiм, Бом, Бум, – почув Зореслав знайомi голоси. Ти попередив дiтей про пiдступи Злого Шума?
– Аякже. Я навiть придумав, як перемогти Шум. Коли чуємо, що вiн проник у
наш клас i заважає слухати вчителя, то ми усi разом завмираємо на хвилинку i
слухаємо... тишу. Тепер вчитель говорить до нас тихо – i всi розумiють його. А
давнiше, коли у класi постiйно був Шум, учитель намагався говорити якнайголоснiше – i нiхто його не розумiв. Оце диво.
– Не дивуйся, братику. Тиша – найперший помiчник у навчаннi. От якби всi дiти навчилися робити як ви.
– Це ж зовсiм не важко! – усмiхнувся Славко. Треба лиш заставити себе не крутитися на уроцi та не говорити. Менi батько казав: Той, хто шумить – не поважає iнших. А це грiх.
ЖОВТЕНЬ. Четвертий тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Зореславе! Тобi передає вiтання та подяку наша Цариця. Тепер майже всi
школярi роблять так, як ти придумав – виганяють з класу Шум за допомогою
Тишi. Цариця запрошувала тебе в гостi.
– А це далеко?
– Нi! У Францiї! На пологiй вершинi гори, у величному бiлоснiжному соборi
Монмартру, в однiй iз найменших трубочок старовинного органу i живе наша
Цариця Звукiв.
– А як ми туди потрапимо?
– Перетворимо тебе, Зореславе, у звук Зо (Соль) i полетимо повiтрям зі швидкiстю 330 метрiв за секунду. А можемо ще швидше: перетворимося у радiохвилi, i через супутник радiозв’язку – навпростець у Париж.
– А Францiя, це там де Париж, де Ейфелева вежа?
– Так.
– Це трошки задалеко. Я мушу запитати дозволу у батькiв. Я завжди кажу батькам куди йду (щоб вони не хвилювалися).
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– Тодi вiдкладемо на тиждень вiзит. А зараз тримай дарунок – найновiшу модель бiокомп’ютера. Тiльки не забудь полити водою!
Прокинувшись вранцi, Славко вiдчув тепло у долонi. Розтулив кулачок –
на долоньцi лежало рожеве зернятко i якiсть цяточки-iскорки таємничо спалахували над ним.
ЛИСТОПАД. Перший тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Бум, Дзiнь, Бiм, Бом! – хтось легенько буцнув Славка в нiс. Зореславе, прокинься. Твої батьки вже давно у церквi, а ти ще спиш. Сьогоднi недiля. Можемо
подорожувати. Ти питав дозволу?
– Так. Батько не вiдмовив. Казав: Хоч в сузiр’я Лiри, аби тiльки не забував вертатися на Землю. А головне, щоб не подорожував пiд час урокiв (Марiя Василiвна, наша вчителька, вчора “втiшила” його – поскаржилася, що я неуважний,
що мої думки завжди десь далеко-далеко – “по очах видно”).
– Ти, Славчику, вже дорослий. Мусиш навчитися бути уважним. Без цього не
можна... А тепер – у Париж!
Зореслав – Зiркань, звуком стань! – проскандував квартет. Пiрнаймо!
Бiм, Бом, Бум з Дзiнем (звуком iз дзвiницi Софiйського собору) та Зо
(Зореслав) пiрнули у старенький батькiв радiотелефон. Ставши радiохвилями,
полинули вгору – у простiр небес. Вiдштовхнувшись вiд тарiлки радiосупутника, спрямували свiй лет на столицю мистецтв.
– Ось ми i в Парижi – пролунало в крамничцi антикварiату на вуличцi Шевальєде-ля-Барр. Перебивши пiсеньку про каченят, в дуже поважний двохкасетний
"Сонi" впiрнули з розгону п’ять радiохвильок i вилетiли з нього звуками – тобто
хвильками-дрижанням повiтря, яке чує наше вухо.
– А тепер в собор "Святого серця" – скомандував Бум. Вiн тут, поряд ...
Розглянути малюнок i поговорити:
Хвилi на водi людина бачить. Хвилi повiтря (звуковi хвилi) – чує.
Радiохвиль – ми не бачимо i не чуємо. Швидкiсть радiохвиль – 300 тисяч
кiлометрiв за секунду (така ж як i у свiтла).
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ЛИСТОПАД. Другий тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
Промайнувши над головами людей, якi входили до собору, Бiм, Бом, Бум,
Дзiнь та Зо (Зореслав) опинилися всерединi.
– Пiднiмайтеся до мене – почувся тихенький мелодiйний голосок. Я тут, бiля
оргáну.
Вперше у життi Зо побачив справжнiй оргáн. Вiн нагадував невеликий,
гарно оздоблений палац.
– Вiтаю вас, любi друзi! – вклонилася до них нотка з маленькою короною на голiвцi. Мене звуть Ля. У 1711 роцi, коли англiйський музикант Джон Шор придумав камертон, музичнi звуки обрали мене своєю Царицею. Iз тих пiр я й владарюю. Нi один оркестр не починає грати, попередньо не послухавши мене, не
пiдстроївши свої iнструменти до мого Ля. Моє завдання – сприяти злагодi у
царствi звукiв.
– Який дивний у вас скiпетр – наважився заговорити Зо.
– Це камертон – зiгнений буквою U металевий стрижень iз ручечкою. Коли
вiбрують рiжки камертона (а вiбрують вони iз частотою 440 коливань за секунду), звучить Ля першої октави. Камертон допомагає менi розставляти звуки на
свої мiсця.
– А якщо якись звук не послухає вас, Царице, i, залишивши своє мiсце, трошки
посунеться вгору або вниз?
– Тодi замiсть прекрасних мелодiй, замiсть музичної злагоди, чистоти, досконалостi, – почуємо фальш, музичний бруд. А це, повiрте, дуже неприємно для вух.
Особливо для слуху музиканта.
ЛИСТОПАД. Третiй тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Друже Зореславе, мої любi Дзiнь, Бiм, Бом, Бум, чи не бажали б ви оглянути
собор?
– Iз великим iнтересом, Царице.
– Зараз ми бiля органу. Це найбiльший iз усiх музичних iнструментiв.
Музикант-органiст має, як ви бачите, спецiальний пульт управлiння. Тут
знаходяться вмикачi-перемикачi для змiни забарвлення звуку та чотири клавiатури для рук. Найнижчi басовi ноти органiст грає, натискаючи ногами спецiальнi, широко розставленi, клавiшi-дощечки. Тобто пульт управлiння має ще
й п’яту клавiатуру – для нiг.
Над входом у собор ви бачите кругле вiкно iз кольорового скла. Це так
звана готична розетка. Iз кольорового скла виготовлено й усi iншi вiкнавiтражi собору. На них бачимо дiяння Iсуса Христа та святих.
На протилежнiй вiд входу стiнi, у велетенському овалi зображений у повний зрiст Iсус Христос. Вiн розпростер руки, нiби обнiмаючи людство.
М’яким свiтлом свiтиться його серце.
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Образ Iсуса iз надзвичайною майстернiстю виклав художник iз бiлої,
срiблястої та золотистої смальти.
– Яка велич, яка краса! – захоплено подумав Зо. Як добре, що я тепер можу подорожувати. Я обов’язково розповiм друзям про все побачене.
ЛИСТОПАД. Четвертий тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
Вернувшись додому, Зореслав згадав про чарiвне зернятко.
– Посаджу його в горщик iз моїми цитринками. Подивлюся, що виросте.
Поливши усi квiти та накрутивши усi годинники (таким був обов’язок
Славка у недiлю), Зо узявся до iнших справ: ходив з батьком до мiста, лiпив з
мамою вареники, приймав гостей, дивився мультик про Дартаньгава.
Перед сном ще раз заглянув до своїх цитринок. Диво-дивина: мiж двох
стебел-стовбурцiв цитринових деревцят виднiвся паросток iз двома листками та
пуп’янком. Цитриновi деревцятка вкрилися за день бiлим запашним цвiтом i
виглядали вищими, мiцнiшими анiж були зранку.
А вже за тиждень довелося батьковi переставити горщик iз пiдвiконня на
столик – так пишно розрiсся Славкiв “сад”. Та найдивнiшим було те, що на
двох деревцятках зав’язалися i вже дозрiвали справжнiсiнькi цитринки. А на
вершечку третього красувався-вилискував подовгастий плескатий плiд, який
нагадував екран маленького телеприймача i, водночас, квiтку соняшника.
– Це, мабуть, i є отой бiок... бiокм...
– Бiокомп’ютер – пiдказав Славковi чийсь приємний голосок. Не розглядайся,
Зо. Крiм нас тут бiльше нiкого нема. Мене чує твiй внутрiшнiй слух.

– Який, який слух? – перепитав Славко.
– Внутрiшнiй. Ти ж можеш уявити собi гудок тепловоза, брязкiт розбитого скла
або голос мами: Зорчику, iди їсти!
– Можу. Я навiть можу, не розкриваючи рота, проспiвати в думцi цiлу пiсню.
– У людей повинен бути ще й внутрiшнiй зiр. Подивися уважно на мене. Тепер
заплющ очi i уяви. Бачиш мене?
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– Бачу. Але не дуже чiтко.
– Вченi нашої планети радять батькам та вчителям розвивати внутрiшнiй зiр та
внутрiшнiй слух дiтей. Не завадило б i тобi, Зорчику, зайнятися розвитком свого слуху та зору.
ГРУДЕНЬ. Перший тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Звiдки цей балакаючий кущ знає моє iм’я? – подумав Славко.
– Я знаю майже все. Будь-яка розмова, дiя, думка залишає слiди у навколишньому Просторi. От я й прочитую залишену iнформацiю.
– А як до тебе звертатися? – вже вголос запитав Славко.
– У Технiчному паспортi моє iм’я записано так: Розмовляючий бiокомп’ютер.
Ти ж, Зо, можеш звертатися до мене скороченим iм’ям – РоБiк (двi лiтери вiд
першого слова та три вiд другого).
– Якщо ти, Робiку, усе знаєш, то скажи, будь ласка, що таке капела? Наш учитель часто каже: “спiває капела...”, “спiвати а капела”.
– Iталiйське слово capella означає каплиця (-маленька церквиця). Знай, що в
Iталiї, Францiї, Нiмеччинi у кожнiй великiй церквi обов’язково є орган. Тож
церковний хор спiває там у його супроводi. У маленьких каплицях-капелах органу нема. Тому хор змушений спiвати без супроводу.
– Отже вираз спiвати а капела означає спiвати як у маленькiй церквицi? Тобто спiвати без акомпанементу, без супроводу?
– Правильно думаєш, Зореславе. А тепер запам’ятай ще одне значення слова
капела. Ним нинi iменують великi хоровi колективи. Наприклад: капела бандуристiв, хорова капела "Думка", хорова капела "Дударик".
ГРУДЕНЬ. Другий тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Здоров, Зореславе! Що поробляєш?
– Розв’язую задачку з математики. З умови вiдомо, що дiти стояли за три метри
вiд стiни. Марiйчин м’яч, вiдбившись вiд стiни, впав їй до нiг. А м’яч Василька
впав на два метри далi. Отож я й вираховую: скiльки метрiв пролетiв Василькiв
м'яч.
– А чи знаєш, Зо, що звуки, як i м’ячик, вiдбиваючись вiд перешкод, теж повертаються, вiдлунюють? Що за допомогою звуку можна вимiряти вiдстань?
– Менi тато розповiдав про ехолот – прилад, яким вимiрюють глибину моря.
Його названо так на честь нiмфи Ехó. Яка, як колись думали, передразнює в горах мандрiвникiв.
– Давай гайнемо в гори, побавимося відлунням – запропонував Бiм.
– Спочатку закiнчу уроки, а вже потiм з вами. А щоб ви, Бiм, Бом, Бум, не нудилися, вирiшiть задачку про Василькiв м’яч. I нашi читачi хай теж подумають
над нею.
Ó Дверій Роман Євстахович , E-mail: dverij@bigmir.net , тел. моб. 8-066-21-40-510 , http://dverij.lviv.name

7

ГРУДЕНЬ. Третiй тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Друже Робiку, допоможи-но розгадати музичну загадку. Як називається музичний iнструмент на трьох нiжках із колiщатками, звучанням подiбний до
пiанiно?
– Це рояль.
– А ти би мiг про нього трошки розповiсти?
– Будь ласка. Ти, Зо, бачив цимбали?
– Бачив. Це така дерев’яна скринька зi струнами. Цимбалiст грає на цимбалах,
вдаряючи по струнах спецiальними паличками – пальцятами. Є цимбали великi
– на нiжках. А є маленькi – їх кладуть собi на колiна.
– Правильно. А скiльки звукiв одночасно може заграти цимбалiст?
– Мабуть два.
– А якщо потрiбно бiльше? Тодi що робити?
– Не знаю... Може причiпити до кожного пальця по паличцi i хай так пробує заграти?
– Iталiйський майстер Бартоломео Крiстофорi придумав у 1709 роцi розумнiший спосiб гри. До скриньки зi струнами вiн приладнав кiльканадцять маленьких дерев’яних молоточкiв i з’єднав їх iз клавiшами. Коли музикант натискав на клавiшi, то молоточки вдаряли по струнах, утворюючи потрiбнi йому
звуки. Назвали цей iнструмент pianoforte...
Пройшло 300 рокiв. Фортепiано покращувалося, вдосконалювалося, прихорошувалося. I стало нинi одним iз найулюбленiших i найпоширенiших музичних iнструментiв.
Запам’ятай Зореславе: роялем називають фортепiано, у якого струни розташованi горизонтально. Фортепiано, у якого струни розташованi вертикально
називають...
– Пiанiно!
– Молодець! Правильно назвав. Ось вони... – тут повiльно розсунулося листя
цитринового кущика i перед екраном бiокомп’ютера виникла прозора хмарка
ясного свiтла. А в нiй Зореслав побачив маленькi рояль та пiанiно. Їх можна буÓ Дверій Роман Євстахович , E-mail: dverij@bigmir.net , тел. моб. 8-066-21-40-510 , http://dverij.lviv.name
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ло розглядати з усiх бокiв, як модельку автомобiля. Тiльки не можна було взяти
в руки, бо пальцi проходили крiзь них (крiзь їх об'ємне зображення в повiтрi) як
через дим.

ГРУДЕНЬ. Четвертий тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Вiтаємо, Зореславе! А ми тiльки-но з Iталiї, з Риму. Слухали коляди. Європа
святкує Рiздвянi свята та готується до зустрiчi Нового року.
– А чому в Iталiї Рiздво вiдзначають перед Новим Роком, а у нас, в Українi, –
пiсля?
– Не знаємо... – знiтилися Бiм, Бом, Бум.
– Українцi, – втрутився в розмову Робiк, – ведуть рахунок днів за календарем,
який затвердив у 1582 роцi Папа Римський Григорiй XIII. А релiгiйнi свята
вiдзначають за старим календарем – календарем римського iмператора Юлiя
Цезаря.
Рiк – це час, протягом якого Земна куля облiтає Сонце i знов вертається
на своє попереднє мiсце. Триває рiк, за найновiшими пiдрахунками вчених, –
365 дiб, 5 годин, 48 хвилин, 46 секунд. У часи Юлiя Цезаря (а було це, нагадаю,
2 тисячi рокiв тому) вченi ще не вмiли так точно вирахувати усiх секунд. Тому
умовний початок року потрохи зсувався. Отак i набiгло 2 тижнi рiзницi.
– А чому б нам не вiдмовитися вiд старого календаря?
– Бо старий календар став хлiборобським прогностиком. Селянин-хлiбороб,
стежачи за погодою у певнi святковi днi, мiг передбачити-спрогнозувати погоду, яка буде за тиждень, мiсяць i бiльше. I тодi вiн знав, – що i коли сiяти, садити, збирати.
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СІЧЕНЬ. Перший та другий тижнi занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Татку, а що це за дуга? – запитав Зореслав.
– Це дах гiгантської сцени на Спiвочому полi у Таллiннi. На свята пiснi в Ригу,
Вiльнюс, Таллiнн з’їжджаються сотні тисяч учасникiв (!).
Спiвають на святах величезнi тисячоголосi хоровi колективи. Оцi дiйсно
всенароднi свята називаємо тепер спiвочою революцiєю, бо вони з’єднали в нездоланний монолiт народи Прибалтiйських держав – Латвiї, Литви, Естонiї. От
якби й нам перейняти цей дух єднання.
Не раз чув на наших “рiдних” українських забавах: один почне спiвати
про Марiчку, другий тут же – про Катерину. А третiй просто не може, щоб не
почати про Гандзю... Коли ми навчимось хоч спiвати разом?
– Щось ви, татку, не в гуморi. Не буду вам докучати. Сам подивлюся марочки.
Тiльки розкажiть ще про цю шафу з годинником.
– Це клавiр – один iз старовинних рiзновидiв фортепiано. Струни в ньому розташованi вертикально, як у пiанiно.
– Татку, пригляньтеся до клавiатури. На нiй все навпаки. Що має бути бiлим – є
чорним. А що має бути чорним – є бiлим.
– Колись подiбнi iнструменти були надзвичайно дорогими. I не тiльки тому, що
прикрашалися малюнками-мiнiатюрами вiдомих художникiв, оздоблювалися
рiзьбою, позолотою. А ще й тому, що виготовлялися з дорогих, здалеку привезених матерiалiв. Так широкi клавiшi клавiатури вирiзали iз чорного дерева (iз
якого нинi роблять гриф скрипки, гiтари), а вузенькi бiлi – покривали пластинками слонової кістки.
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СІЧЕНЬ. Третiй та четвертий тижнi занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Хто це розглядає мої марки?
– Тут так цiкаво – цiлий музей музичних iнструментiв. Татку, розкажiть трошки
про них.
– Насамперед, Славчику, прошу нiколи не брати марки руками. Хочеш перекласти марки в iнший клясер – бери їх пiнцетом фiлателiста. Ось вiн тут лежить. А тепер кажи: – якi iнструменти тебе зацiкавили?
– Ось цi, татку.
– Були колись в Українi артисти-скоморохи, якi умiли все: жартувати, спiвати,
танцювати, забавляти людей цирковими фокусами, грати на рiзноманiтних музичних iнструментах. На однiй iз фресок Софiйського собору в Києвi збереглося зображення скоромоха iз гудком в руках. Тобто iз таким самим iнструментом
як на оцiй марцi з Болгарiї.
Починаючи з 15-16 столiть бiльш досконала скрипка почала витiсняти гудок з ужитку, але слова гудок, гудiти ще й досi тримаються в пам’ятi людей.
Ось для прикладу одна з карпатських спiванок:
Загуди ми, гудаченьку, та й на новi гусла.
Нехай менi моя мила на ручинi усне...
На цих двох марках з Румунiї бачимо iнструменти подiбнi до наших
фрiлки та трембiти.
– Трембiту я бачив. Це така довга дерев’яна труба, на якiй грають та подають
рiзноманiтнi звуковi сигнали пастухи в Карпатах. А що таке фрiлка – не знаю.
– Фрiлка (флоярка, флояра) – це рiд сопiлки. Тiльки без денця, без свисткового
пристрою. Зараз намалюю тобi ...
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ЛЮТИЙ. Перший тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Вiтаємо, Зореславе. Хочеш послухати репетицiю симфонiчного оркестру?
– Звичайно.
– То летимо...
– Який гарний зал!
– Це концертний зал фiлармонiї. Тут, – пояснив Бiм, – виступають тiльки найкращi колективи та виконавцi.
– А чому на сценi нiкого нема – лише крiсла та iнструменти?
– Артисти оркестру вийшли, мабуть, на перерву. Доведеться нам трошки зачекати.
– А давай-но побавимося у хованки – заховаємося вiд Бума й Бома в оцю золотисту трубу.
– Краще у тромбон. Бо у трубi можна заблукати.
– Як це так? – не зрозумiв Зо.
– Дуже просто. Труба – це акуратно зiгнена пiвтораметрова металева рурка iз
кiлькома боковими ходами (трубочками-кронами). Натискаючи клавiшi, трубач
вiдчиняє “дверцята” то в один, то в iнший хiд цього заплутаного лабiринту. Чим
довший шлях долає повiтря – тим звук труби нижчий. I навпаки.
– Ага, зрозумiв. Це як у сопiлцi ...
– Ось i Бом, Бум прилетiли. А розгадайте-но, друзi, загадку. Перед вами тромбон. Коли вiн звучатиме вище – iз висуненою кулiсою чи iз засуненою?
Тiльки, дiти, цур, не пiдказувати! Хай Бом, Бум самi подумають!
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ЛЮТИЙ. Другий тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Знайомтеся, колеги, це мiй внук Зореслав – голосно мовив дiдусь Олекса.
– Доброго дня вам! – чемно привiтався з усiма Славко.
– Нiвроку вирiс, мабуть i в школу вже ходиш. Здоров, здоров, заходь, не соромся.
Стiни майстернi, де працював дiдусь, були завiшанi iнструментами (скрипками, вiолончелями, гiтарами, мандолiнами). У кутку вилискував свiжополакований контрабас. Декiлька флейт та кларнетiв примостилося на етажерцi бiля
вiкна. А на пiдлозi бiля входу лежала величезна туба iз пом’ятим розтрубом.
Дiдусь та троє його колег ремонтували-реставрували старенькi музичнi
iнструменти та, коли був час, виготовляли новi.
– Славчику, ти любиш музику?
– Дуже.
– То заграй нам щось веселеньке.
– Я вмiю тiльки на фортепiано та ксилофонi. А ще на гребiнцi.
– А спробуй-но на скляночках – пiдвiв до вiкна дядько Микола.
– А як на них грають?
– Як на ксилофонi. Тiльки вдаряти слiд легенько-легенько, щоб не порозливати
воду.
– Як нiжно вони звучать. Еврика! Придумав! Зроблю собi вдома такий же
iнструмент – тiльки iз пляшок. А щоб вода не розливалась, пiдв’яжу кожну з
них на шнурочок.
– Молодець. Бачимо, Олексо, – вийде iз твого внука добрий, думаючий майстер.
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ЛЮТИЙ. Третiй тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Татку, дивiться який iнструмент: нiби якась товстелезна змiя.
– Пам’ятаєш, Славчику, пiсню про Марiчку?
– Пам’ятаю (спiває): В’ється наче змiйка неспокiйна рiчка ...
– А скажи-но як називається гiрська дорога, що в’ється наче змiйка?
– Серпантин.
– А що написано на марцi?
– Serpent.
– Латинське слово серпент означає: змiя. Цiлком можливо, що прийшло це слово в Рим iз України. Адже з давнiх-давен нашi селяни користуються серпом –
вигнутим пiвзмiйкою ножем для стинання трави та колосся.
– Цiкаво, чи здогадаються мої однокласники про що йде мова, якщо скажу:
влiтку я подорожував змiєю, у давнину музиканти грали на змiях ...
– Ти вже знаєш, Зореславе, – чим бiльший за розмiрами iнструмент, тим звучить вiн нижче. Трьохметрову дерев’яну трембiту в оркестр не вiзьмеш – на
сценi не помiститься. Тож почали виготовляти трембiти-труби з металу, бо його
легше згинати. Спочатку зробили iнструмент у виглядi змiї (серпент). Потiм
навчитися вигинати рурку петлями – як ось цей нiмецький флюгергорн. Нинi
найнижчi ноти в симфонiчних оркестрах грає туба (найбiльша за розмiрами
труба). А у вiйськових оркестрах – ось такий сюзафон (менi вiн нагадує велетенського змiя, що обвився навкруг грудей музиканта).
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ЛЮТИЙ. Четвертий тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Друже Робiку. Мелодiї, якi менi подобаються, я записую на свою магнiтофонну касету. А як записували музику давнiше – коли ще не було нi магнiтофонiв, нi вiдеомагнiтофонiв?
– Найдавнiшим на сьогоднi записом є глиняна табличка iз вiршем "Про створення людини". Цей вiрш записано клинописом 5 тисяч рокiв тому у древнiй
Шумеро-Вавiлонiї. Поряд iз вiршем – умовнi позначки – як слiд розспiвувати
слова вiрша. Позначки лише приблизно пiдказували декламатору напрям руху
мелодiї.
Дещо точнiшим був запис мелодiй у стародавнiй Грецiї, де умовну висоту
звукiв записували лiтерами. Однак ритму i там ще не вмiли записувати. Тривало так протягом багатьох вiкiв. I тiльки в XI столiттi (900 рокiв тому)
iталiйський музикант – мóнах Ґвiдо iз мiстечка Ареццо – запропонував записувати мелодiї на трьох паралельних лiнiйках. Вiн же дав звукам-щаблям назви,
запозичивши їх iз церковного гимну на честь святого Iоанна (покровителя співаків – ут, ре, мi, фа, соль, ля). Реформа нотного письма Ґвiдо Аретинського
лягла в основу сучасної нотації.
Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve poluti
Labii reatum
Sancte Iohannes.
Хоча наступними роками музиканти внесли чимало змiн та доповнень до
запису, запропонованого Ґвiдо Аретинським (додали ще двi лiнiйки до нотоносця, замiнили склад Ut на зручніший для спiву склад Do, ввели ноту Si), однак
винахiдником сучасного нотопису по праву вважаємо монаха Ґвiдо з iталiйського мiстечка Ареццо.
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БЕРЕЗЕНЬ. Перший тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Що ти робиш, Зорчику?
– Розглядаю татовi марочки. Ось це – композитор Микола Віталійович Лисенко. У школi ми слухали фрагменти-уривки з його опери-казки "Коза-дереза". Я
навiть умiю спiвати пiсню Лисички ...
А на цiй марочцi – три козаки. Один з них тримає кобзу. Не розумiю! А чому
кобза на наступнiй марцi зовсiм не подiбна на кобзу з попередньої?
– Бо це кобза сучасна румунська, а не старовинна українська.
– Дивiться, мамо, скiльки на цiй марцi iнструментiв!
– Я й не знала, що у бiлорусiв такi ж iнструменти, як i в нас. Ось лiра. Коли
крутити цю корбочку збоку, то всерединi лiри обертається колесо. Колесо, торкаючись струн, добуває з лiри звуки, подiбнi до скрипкових.
А от дудка, бубон, басетля. Українцi, правда, частiше вживають iнші назви: сопiлка, решiтко, басоля.
– Мамо, а що таке дримба?
– Це невеличкий металевий iнструмент у формi пiдкови. Його прикладають до
зубiв i щипають за сталевий язичок. Моя бабуся любила наспiвувати:
А я собi дримбу куплю – аби-м була боса.
Най вна менi задримбає коло мого носа ...
Ой! Я ж молоко залишила на вогнi! Бiжу, вiдставлю, бо збiжить!
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БЕРЕЗЕНЬ. Другий тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Бiм! Бом! Бум! ...
– Як довго не було вас. Де ви, друзi, лiтали?
– Ми не лiтали, а плавали. Впiрнули в один маленький струмочок, iз струмочка
в рiчечку, iз рiчки в рiку, iз рiки в море (спочатку Чорне, потiм Мармурове, Середземне), iз моря в океан.
– I що ж ви там робили?
– Слухали розмови риб, спiв морських тварин – дельфiнiв.
– ?.. Але ж риби не вмiють говорити. Недарма ж кажуть: Нiмий як риба.
– Помиляєшся, Зореславе. Iнодi “концерт”, заданий скупченням риб, креветок,
дельфiнiв, iнших морських тварин, настiльки гучний, що заглушує шум гвинтiв
велетенських океанських лайнерiв.
Однiєю з найбалакучiших риб є тригла. Вона постiйно квакає i щось буркоче. А якщо її зловити, то здiймає просто таки скандальний вереск.
– А як дельфiни?
– О, це знаменитi спiваки. Їх голос охоплює 12 октав! Дельфiни i свистять, i
гавкають, i потрiскують, i поскрипують. Пiвнiчного ж дельфiна бiлуху (не плутати з рибою бiлугою) вважають по праву морським соловейком. Бо вiн, окрiм
перелiченого, умiє ще й рохкати, стогнати, видавати звуки подiбнi на плач дитини, на пронизливий жiночий крик, на гру флейти, на щебетання пташок в лiсi.
У морi таке розмаїття звукiв, що й не знаєш чи до риб, чи до людей потрапив.

БЕРЕЗЕНЬ. Третiй тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Друже Робiку, торкнувся Славко цитринового куща, а чи правда, що є звуки,
яких люди не чують?
– Так, Зореславе. Це звуки нижчi вiд найнижчих i вищi вiд найвищих. Наднизькi звуки називаються iнфразвуками. А надвисокi – ультразвуками.
– А хтось цi звуки чує?
– Так. Наприклад, прикордонники мають спецiальнi свистки, якими подають
умовнi сигнали своїм чотириногим помiчникам – Рексам, Барсам, Бровкам. Порушник кордону свисту не чує, а пес, почувши сигнал, уже знає, що повинен
робити.
Скажи-но, Зореславе, вiд чого краще вiдбивається-вiдскакує м'яч – вiд
стiни чи вiд копички сiна?
– Звичайно, вiд стiни. Сiно, зминаючись, зупиняє м’яч.
– А чи ти помiтив, що крильця нiчних метеликiв пухнастi – покритi волосочками?
– У них це, мабуть, замiсть одягу. Бо вночi холоднiше нiж удень.
Ó Дверій Роман Євстахович , E-mail: dverij@bigmir.net , тел. моб. 8-066-21-40-510 , http://dverij.lviv.name

17

– Неправильно. М’якi, пухнастi крильця допомагають метелику уникнути зубiв
кажана – летючої мишi. Кажан, вилiтаючи вночi на полювання, час вiд часу попискує – тобто подає надвисокi (ультразвуковi) сигнали. Вiдбившись вiд твердої перешкоди (наприклад, якогось задиркуватого комарика чи жука-свiтлячка),
ультразвук повертається до свого господаря. I кажан вже знає, де йому шукатиловити свiй перший нiчний снiданок.
М’якi крильця метелика поглинають, затримують звуковий сигнал. Тож
кажан і не здогадується, який смачний снiданок пролетiв бiля нього.

БЕРЕЗЕНЬ. Четвертий тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Запрошуємо тебе, Зореславе, оглянути Львiв. Гайда, полетiли... Ось це – театр
опери та балету. Глянь, який гарний! А це Нацiональний музей. Тут у старовинному годиннику з дзвiночками i живемо ми – Бiм, Бом, Бум. А ось це –
пам’ятник великому Кобзарю – Тарасовi Шевченку. А це – польському поетовi
Адаму Мiцкевичу.
– А хто се так гарно спiває?
– Ми бiля Музичної академії iменi Лисенка. Можемо заглянути. Влетiвши у
вiдчинену квартирку, Бiм, Бом, Бум та Зо приземлилися у невеличкому вазонку
з квiтами. Урок веде професор Марiя Байко, – прошепотiв Бiм, – народна артистка України, лауреат премiї iменi Шевченка. А спiває Василь Слiпак, її випускник. Легко линуть звуки старовинного нiдерландського наспiву. Йому на змiну
– прекрасна iталiйська арiєта.
– Вiдпочинь-но, – схвально усмiхнувшись, мовила професор. I, продовжуючи
ранiш розпочату розмову, додала: – У тебе, Васильку, голос унiкального дiапазону. Ти спiваєш вiд найнижчих баритонових нот до найвищих дискантових.
Таких голосiв, як у тебе, дуже й дуже мало. Тому ти мусиш знати, як плекати й
розвивати свiй голос, щоб зберегти його чистоту, свiжiсть i красу.
Насамперед: нiколи не перевтомлюй голос. Урок спiву повинен викликати лише почуття втiхи i приємного загального збудження. Не можна спiвати в
сухих запорошених примiщеннях. Не можна спiвати у спеку, чи навпаки, на холодi. Розмовляти слiд якомога менше, а, головне вокально правильно – тобто на
опорi, легко, вiльно, невимушено.
Спiваковi не слiд їсти дуже гарячих i дуже холодних страв. Шкодять голосовi гострi страви: з перцем, гiрчицею, часником тощо.
Особливо остерiгайся так званих “вокальних змагань”: хто заспiває вище
за всiх, голоснiше за всiх; хто найдовше протягне ту чи iншу ноту.
Пам’ятай: Береженого – Бог береже! Добрий, гарний голос – це дар Божий, це надбання, гордiсть усiєї нацiї. Тож бережи свiй голос. Утiшай ним людей. Уславляй ним велич i мудрiсть Творця.
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КВІТЕНЬ. Перший тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Друже Робiку, в твою пам’ять закладемо змiст усiх надрукованих на Землi
книг. Чи не мiг би ти пiдказати, що таке Ой див Ладо ?
– Ти маєш на увазi слова з веснянки "Ой див, див, ой Ладо" ?
– Так.
– У давньоукраїнськiй мiфологiї Див – це великий хижий птах iз потворним
жiночим обличчям. У веснянцi ж, яку ти сьогоднi наспiвував батькам, слово див
я сприймаю як скорочену форму слова дивись. Тобто: дивись, Ладо, як дiвчата
скачуть.
– А хто така Лада?
– Вiдповiм на це словами письменника Сергiя Плачинди iз його "Словника давньоукраїнської мiфологiї".
Лада – велика давньоукраїнська богиня весни. Свято Лади наставало тодi,
коли починав танути снiг, i тривало до початку весняних робiт. Зображувалася
здебiльшого у вишивцi верхи на конi разом зi своєю донькою Лялею та пучечком червоної калини в руцi.
За давньою легендою, Лада, несучи весну на землю Оратанiї (старовинна
назва надднiпрянської України), лягла спочити серед степiв Тавриди й мiцно
заснула. Цим скористалася Мара. Вона густо засiяла довкола сплячої Лади колюче терня, котре швидко проросло й забуяло.
Пробудили Ладу далекi й вiдчайдушнi молiння орiїв, якi благали тепла на
свої рахманнi ниви. Пiдхопилася Лада, кинулася бiгти в рiдний край – нести тепло й весну, але колюче терня нестерпно дерло її тiло. I там, де падали краплi
Ладиної кровi на землю, виростали буйнi кущi червоної калини ...
– Отже Лада – це наша давньоукраїнська богиня весни?
– Так, Зореславе, ти мене правильно зрозумiв.
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КВІТЕНЬ. Другий тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Вчора я бачив фiльм про хлопчика, який за допомогою спецiальної Машини
Часу здiйснював мандрiвки у минуле. Робіку, а чи дiйсно так усе колись було,
чи це тiльки вигадки-фантазiї авторiв фiльму?
– Що ти маєш на увазi?
– Ну, наприклад, чи саме такi пiснi спiвали (як у мультику), чи на таких iнструментах грали?
– Перевiр. Куди б ти хотiв потрапити?
– У стародавнiй Рим.
– Якщо тебе цiкавить музичне життя античного Риму, то раджу послухати розмову знавцiв...
На якусь мить у Зореслава запаморочилася голова. Коли ж прояснiло в
очах, то побачив, що знаходиться у прекрасному саду бiля невеличкого, викладеного кольоровими камiнцями, озерця. На лавочцi пiд тiнистим крислатим деревом стиха промовляв учитель. Декiлька гарно одягнених юнакiв, розташувавшись пiвколом, уважно вслухалися у кожне його слово.
– Хоча наша народна музика має давнi традицiї, та професiйну музичну культуру ми, римляни, перейняли у грекiв.
Нинi у Рим стiкаються музиканти iз усiх завойованих нами держав –
Грецiї, Сирiї, Єгипту. У наших театрах та цирках виступають велетенськi хори
та оркестри. Нашi найзаможнішi спiвгромадяни утримують власнi капели та
оркестри.
Ми, римляни, умiємо поцiновувати справжнє мистецтво. Тому великим
успiхом у наших громадян користуються публiчнi концерти музикантiввiртуозiв. А переможцiв у змаганнях спiвакiв та музикантiв завжди чекають дорогi подарунки та лавровий вiнок лауреата.
Вдячнi римляни навiть пам’ятники ставлять найславетнішим музикантам,
як, наприклад, кiтареду Анаксенору. Це й не дивно, бо музикою, музикуванням
нинi захоплюються не тiльки простi громадяни Риму, але й увесь вищий свiт,
включаючи сенаторiв і самого iмператора.
А вiйськова музика? Нашi вiйськовi легiони мають у своєму складi потужнi духовi оркестри, що пiднiмають бойовий дух легiонерiв i, водночас, застрашуть своєю грою-ревом ворога. Тут i туби (прямi труби), i букцини (вигнутi металевi роги), i рiзноманiтнi ударнi iнструменти...
– (Голос Робiка): Повертаю тебе, Зореславе, додому. Хтось постукав у дверi.
Мабуть прийшов з роботи батько. Стисни кулаки й заплющ очi ...
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КВІТЕНЬ. Третiй тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Бiм, Бом, Бум... Добридень, Зореславе.
– Як вас довго не було, друзi.
– Ми лiтали в Київ, у гостi до Дзiня. Вiн живе у найбiльшому дзвонi Софiйського собору – найголовнiшої церкви України.
– А це правда... що Бога нема? Що його видумали люди, котрi не вмiли пояснити чому падає дощ, звiдки береться вiтер, блискавка? Так казав менi вчора
Васько. Вiн якраз стрiляв iз рогатки по горобцях. I одного таки вцiлив, убив.
– Чи ти чув, Зореславе, про iснування паралельних свiтiв? Про рiзноманiтнi
"барабашки", якi перекидають стiльцi, шафи, запалюють речi, одяг людей, серед ночi вмикають-вимикають свiтло, телевiзор, радiоприймач?
– Так, чув.
– А чи знаєш, що бояться оцi невидимi нам сили зла одного лише Бога, нашої
щирої молитви?
Є сотнi людей, якi бачили, розмовляли з Богом, якi були поверненi Ним
до життя на Землi (пiсля своєї клiнiчної смертi), щоб розповiсти людям Правду.
Але такi, як Васько, бояться вiрити в iснування Бога, бо бояться вiдповiдальностi за свої вчинки. Але ж уникнути справедливої кари не вдасться!
Завжди, Зореславе, поступай чесно, гарно – i житемеш довго та щасливо.
Де б ти не був, що б ти не робив, пам’ятай – над тобою Бог. Вiн усе бачить, усе
знає. Вiн зважує кожен твiй вчинок, кожен твiй помисел.
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КВІТЕНЬ. Четвертий тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
ВЕЛИКОДНІ ДЗВОНИ
(iз книги Олекси Воропая "Звичаї нашого народу").
На Великдень кожний селянин старався бодай кiлька разiв смикнути за
мотузок i вдарити в дзвiн, бо це за народним вiруванням приносило щастя.
Колись у нас на Українi були люди, що вмiли дуже гарно видзвонювати
на дзвонах. Ось спогад про дзвонаря Андрiя з Полтавщини:
"Це був монастирський послушник, жив у монастирськiй келiї. Вiн був
дзвонарем-вiртуозом. Кожної недiлi, як тiльки свiтало, вiн уже був на монастирськiй дзвiницi i дзвонив. Але як же вiн дзвонив! На тих дзвонах вiн виробляв чуда. Всi люди, де б вони не були, в Полтавi та в околицi, вибiгали надвiр i,
як зачарованi, стояли й слухали Андрiя. То були справдi божественнi звуки, що
могли виходити тiльки з-пiд рук Богом обдарованого генiя.
На великi свята, як ось Великдень, Андрiй уже з самого досвiтку на
дзвiницi. Вiн одягав на кожну ногу по вiрьовцi до п’ятьох невеличких дзвонiв, а
до п’ятьох iнших брав у руки. Мотузки ж вiд трьох найменших дзвонiв тримав
у зубах. Понад нього у великий дзвiн бив його помiчник. У два середнi дзвонипiдчаски допомагали дзвонити ще два хлопцi. То був “квартет”, вартий уваги
самого Бетговена!
Урочистий передзвiн тривав пiв години, iнодi й бiльше. Люди, що виходили з церкви, нiколи не йшли додому доти, доки не замовкнуть дзвони. Було,
всi постають на площi, позадирають голови й дивляться, як Андрiй грає на
дзвонах.
Про дзвонаря Андрiя розходилася слава по всiй Лiвобережнiй Українi. I
письменнi люди говорили, що вiн мiг би стати добрим композитором, якби дати
належну школу. Але... в 1924 роцi, коли в келiях монастиря вже засiдав большевицький "жилкооп", Андрiй заподiяв собi смерть. Що ж залишалося бiдному
Андрiєвi? Вiн з дитинства звик до церкви, до Богослуження. А дзвони – це була
його стихiя, без них вiн жити не мiг..."
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ТРАВЕНЬ. Перший тиждень занять.
Проситайте вашiй дитинi:
– Зореславе, чому ти зiбгав грошi? Їх треба акуратно розрiвняти i покласти у
кишеню або гаманець. Тодi у крамницi (як купуватимеш молоко чи хлiб) не буде соромно простягнути їх продавцевi.
– Та я, дiдусю, щоб швидше ...
– Не поспiшай. Поважай чужу працю: друкаря, художника.
– Не розумiю. Ви, дiдусю, майстер по виготовленню музичних iнструментiв. Це
ж ваші гроші за вашу працю в майстернi. А до чого тут друкар, художник?
– Грошi (або як ще кажуть: грошовi знаки, банкноти, купюри) – це надзвичайно
тонкої, досконалої роботи кольоровi картинки. Вкладають у них свою працю
сотнi людей: варять спецiального сорту паперову масу, розливають масу так,
щоб на паперовiй стрiчцi утворилися водянi знаки (товстiшi та тоншi дiлянки),
друкують на стрiчцi вiдповiднi цифри, номери, малюнки, розтинають стрічку на
прямокутники.
– А чи є паперові грошi iз нанесеними на них музичними малюнками?
– Є і такі. Ось банкнота, подарована менi музикантом із Польщі. На нiй зображено Фридерiка Шопена – пiанiста, композитора, автора багатьох прекрасних
фортепiанних творiв. У тому числi й полонеза, початковi такти якого художник
подав на зворотнiй сторонi.
Є й українськi “музичнi грошi”. Чи впiзнаєш оцю споруду?
– Це ж Київський оперний театр!
– Так. Це наш столичний театр опери та балету iменi Т.Шевченка. У ньому працюють найкращi музиканти-виконавцi України.
– Дiдусю, позичте ваше збiльшувальне скло – кортить прочитати ось цi дрiбненькi написи. Як добре, що люди, у чиїх руках побували ці знаки, не зім’яли,
не понищили їх.
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ТРАВЕНЬ. Другий тиждень занять.
Прочитайте вашiй дитинi:

– Що це за птахо-рибо-звiр ?
– Та це вчора такий менi намалювався Рiвзобирохатп (читати справа налiво).
Знаєш, Робiку, я вмiю придумувати рiзнi цiкавi iсторiї, вмiю малювати, майструвати, а чомусь музику не вмiю придумувати...
– Музику пишуть композитори. Це не проста справа. Якщо хочеш докладнiше
довiдатись як це робиться, – завiтаймо до Бориса Михайловича Синчала. Саме
вiн та Михайло Швед (випускник Львiвської державної музичної академії iмені
М.В.Лисенка) згармонiзували бiльшiсть мелодiй, помiщених в твоєму Музичному Букварику... Алло! Борисе Михайловичу! Ви нас чуєте?
– I чую, i бачу на екранi свого ноутбуку.
– Скажiть, будь ласка, як навчитися складати музику?
– Насамперед необхідно навчитися її чути (i навкруг себе, i в собi). Наприклад,
улiтку, подорожуючи Карпатами, я почув прекрасну коломийку у передзвонi
дзвiночкiв череди (вона паслася удолинi мiж горами). Спробуйте почути й ви.
Вслухайтеся у звуки природи, в’яжiть їх у мелодiї.
Композитор мусить мати добрий слух, умiти грати на кiлькох iнструментах, знати гармонiю, iнструментування, мусить постiйно вивчати твори великих
Майстрiв (Баха, Моцарта, Бортнянського...).
Щоб музична мова композитора була близькою й зрозумiлою людям, вiн
повинен вслухатися i в iнтонацiї розмовної мови. Бо в голосi, в мовних iнтонацiях можна легко вловити вираз скарги, вiдчаю, радостi, обурення тощо. А ще
композиторовi треба вмiти записати нотами усе придумане й почуте.
Починати ж варто iз iмпровiзувань.
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ТРАВЕНЬ. Третiй та четвертий тижнi занять.
Прочитайте вашiй дитинi:
– Друже Робiку, я б дуже хотiв заглянути в майбутнє. Наприклад, подивитися,
якою буде наша школа через 10-15 рокiв.
– Це не важко зробити. Хочеш побувати на уроцi музики, малювання, рiдної
мови?
– На перший раз – музики...
Великий, просторий клас. Дiти, просольфеджувавши iз вчителем мелодiю
якоїсь дуже гарної старовинної пiснi, пересiли до фортепiанних клавiатур.
– Прошу показати домашнє завдання – звернувся до дiтей учитель. Ви мали
вивчити вправу "Жук у жовтому жупанi".
У повнiй тишi учнi одягли прозорi шоломи з навушниками i зосереджено
взялися до роботи. Видно було як дiти грають на клавiатурах мелодiю. Одночасно на екранах дисплеїв появлявся нотний запис заграного. Шуму ж не було,
бо музика звучала тiльки у слухавках шоломiв.

– Молодцi! Помилок нема! – Глянувши на дисплеї, похвалив учитель.
Тепер знiмiть шоломи. Включаю розподiл партитури. Зараз будемо грати
музичний твiр "Галактика-3". На екранi перед кожним учнем засвiтилась одна
нотна стрiчка. А у правому верхньому кутку екрану з’явилося зображення диригента.
– Пам'ятайте: якщо хтось неправильно натискатиме клавiшi, то його iнструмент
автоматично виключатиметься (щоб не заважати iншим). Але тодi ми не почуємо усiх голосiв оркестру. Тому будьте дуже уважними. Прошу, за рукою... (i
диригент на екранi показав вступ...).
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Вiдзвучав останнiй акорд прекрасного ("космiчного") твору. А за якусь
мить – дзвiнок на перерву.
– Сьогоднi, – пiднявши руку, зупинив дiтей учитель, – у вас був останнiй у
цьому роцi урок музики. Ви вже вмiєте читати ноти, спiвати нескладнi мелодiї,
грати на музтерi (музичному комп’ютерi).
Щоб за лiто ви не забули вивченого, прошу взяти у бiблiотецi диск "Музичний репетитор – 1". На ньому записано усе, що ми вивчали протягом навчального року.
Тож прошу щодня по 5-10 хвилин попрацювати-помузикувати зi своїм
персональним комп’ютером. Гарного вам, розумного вiдпочинку! До зустрiчi у
вереснi!
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